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 םילכו ןויד תועצמאב םיימואל-ןיבה םיסחיה םוחת תא םכל ריכהל דעונ הז סרוק :סרוקה רואית
 ,הנורוקה תפיגמ – הנורחאה הנשה לש םייטמרדה םיעוריאה .וננמז-תונב תויגוסו הירוטסיה ,םייטרואית
 – ןיסל תירבה תוצרא ןיב קבאמהו ןטסינגפאמ תיאקירמאה הגיסנה ,םילקאה רבשמ לע ם"ואה ח"וד
 לש יעדמה רקחמב תונושה תושיגה ,דוסיה יגשומ תא דמלנ סרוקה ךלהמב .סרוקה תרגסמב ונתוא וקיסעי
 םלועה לש םייזכרמה םירגתאהו ,םוחתה לע ןתעפשהו תוירוטסיהה תורומתה ,םיימואל-ןיבה םיסחיה
 .סרוקה לש תוירקחמה תושיגהו תויזכרמה תוירואיתה תרכהב סרוקה תא ליחתנ .היצזילבולגה ןדיעב
 ,ןוחטיבה תלאש ,םייזכרמה םינקחשה ,תימלועה הקיטילופה הנבמה תא דמלנ סרוקה לש הזה קלחב
 תלבקו היטמולפיד ,תויפוסוליפו תויתא תויגוס לש ןמוקמ .תימלועה תואיצמה תא תוריבסמה תוירואיתה
 םיימואל-ןיבה םיסחיה םלועב דקמתיי סרוקה לש ינשה וקלח .םיימואל-ןיב תודסומ לש םדיקפתו ,תוטלחה
 ,םיימואל-ןיב תודסומו תונידמ לש הנתשמה ןדמעמ ,המצועה יסחי לש תולאשבו הרקה המחלמה ירחא לש
-ןיב הריגה ,יניערג קשנ ,הביבס תוכיא ומכ תוחפ םישדחו םישדח םירגתא ,ןוחטב לש תושדח תורדגה
  .ילבולג רורטו תימואל
-ןיב םיסחי לש תויגוסל תיתרוקיב הבישח תונקהל ,תוירואיתהו םיגשומה תא םכל ריכהל סרוקה תרטמ
 .וננמז-תב תואיצמה לש חותינו הנבהל םילכו םיימואל
 

 יקלח תשולש .םינושה םירמאמה לש הפיצר האירקו םילוגרת ,תואצרהל קלוחמ סרוקה :סרוקה הנבמ
 ,םירמאמה תאירקמ תרטופ הניא םירועישב תופתתשה ,רחא ןושל .םיפפוח םניאו הזל הז םימילשמ סרוקה
 ודקמתיי םיליגרתה ,ןודנ ןהב תויגוסה לש רתוי הבחר הביטקפסרפ תתל םירועישה תרטמ .ךפיהלו
 .האירקל ףילחת ויהי אל )בוש( יכ םא ,םירמאמבו רתוי םייפיצפס םיאשונב
 

 לדומ
 
 םאתהבו םיאשונ יפ לע םירדוסמ ,לדומה רתאב ואצמיי םיפסונ םירמוחו סרוקה לש האירקה ירמוח
  .םיבייחמה םה לדומב םירמוחה ,סובליסל לדומה ןיב לדבה שיו הדימב .הטמלש םידומילה תינכתל
 
 :סרוקה תושירד
 

 )םילוגרתו תואצרה( הבוח תוחכונ .א
 )30%( רטסמס לכ תורצק תודובע 2 .ב
 )70%( רטסמס לכ םכסמ ןחבמ  .ג

 
  תוגהנתהו הקיתא
 
 תקולחמב תויונשה תויגוסב ועבטמ קסוע ,הקיטילופב םירחא םיסרוק ומכ ,םיימואל-ןיב םיסחיב סרוקה
  .ךכמ ענמיי אלו
 
 ןויצ הרקמ לכבו ןמע םיכסהל תבייחמ הניא ,תואצרהה ינכת לש םג ומכ ,םירמאמה לש הנבהו האירק
  .תיטילופ-תישיאה הדמעה אל ,חותינה תלוכיו רמוחה תנבה יפ לע עבקיי סרוקה
 



 דובכ ךות ,היואר הפשב םייקתמ ןוידה דוע לכ הדמע תעבהמ העינמ ןיא םיליגרתבו תואצרהב םינוידב
  .בייחתמכ ידדה
 
 לש הרקמ לכב .)םמצע םידימלתה ידיב ובתכיי ,ירק( תוירוקמו תוישיא ויהי סרוקב ושגויש תודובעה
 אולמב ולפוטי הקתעה לש תוריבע .סרוקה הצרמל וא לגרתמל תונפל םישקבתמ םכנה ,הנבה יא וא ישוק
 .תעמשמה תדעו ידיב הרמוחה
 

  )סרוקה ךלהמב םייוניש ונכתיי( האירקה ירמוחו םידומילה תינכת
 
 'א רטסמס
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